כימיקלים

קטלוג כימיקלים לתעשיה

2

אודות ינו
אקוטופ בע"מ הינה חברה הנדסית מובילה העוסקת ב פיתוח וייצור פתרונות ו כימיקלים
ידידותיים לסביבה למגזרי המשק השונים .
תחומי הפעילות שלנו :
 מערכות מים קרים וחמים

 מגדלי קירור

 דוודי קיטור
 טיפול בליגיונלה

 צ'ילרים
 כימיקלים לתעשיה

 מערכות  UVלבריכות ומאגרי מים
 טיפול בחדרי אשפה

 מערכות אוסמוזה
 טיפול בשפכים

חברתנו מצוידת באמצעים הנדסיים וטכנולוגיים חדשני י ם ובצוות הנדסה מיומ ן ביותר  ,בעזרתם
אנו מפתחים ,מייצר ים ומספק ים מ גוון נרחב של חומרים כימיים לתעשיה .
תהליכי הייצור מלווים בבקרה קפדנית על איכות המוצר וכל כללי הבטיחות .אנו גאים לעמוד
בתו התקן הבינלאומי  Iso9001:2015תחת בקרת מכון התקנים הישראלי.
כמו כן  -חברתנו משמשת כ מעבדה מוסמכת ע"י המשרד להגנת הסביבה ,וכל מוצרי נו הינם
ירוקים וידידותיים לסביבה.
מוזמנים לעיין בקטלוג העדכני שלנו ולמצוא את מגוון החומרים המתאימים במיוחד לעסק
שלכם.
שלכם,
אינג' חיים מייזלס
מנכ"ל

להזמנות:
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קטלוג כימיקלים לתעשיה
מסירי שומנים ופיח
לשימוש:

מק"ט :שם החומר:

1201

DEFATOL SPRAY - GM

מסיר שומנים תעשייתי לשומן מן החי – לריסוס

1202

DEFATOL – F

מסיר שומנים – להקצפה

1203

SUPER CITRUS GREASE
REMOVER

מסיר שומנים ידידותי לסביבה

1204

ECOSOLVE GREEN 163

מסיר שומנים להכנת שטח לפני צביעה

1205

DEFATOL SP

מסיר שומנים להשריה – נוזלי

1206

ENGIWASH NA5

מסיר שומנים ורפש – מתאים גם לשטיפת רצפות

1207

ENGIWASH NA10

מסיר שומנים ורפש – מתאים גם לשטיפת רצפות
– מחוזק

1208

CARBOFF

לניקוי משקעי מזוט ודלקים כבדים

1209

BRAKE CLEANER

מסיר שומנים מינרליים ,ייבוש מהיר .מתאים להכנת
שטח לצביעה לאחר עיבוד שבבי

1210

RBR FLOOR CLEAN

הסרת סימני גומי מרצפות אפוקסי בתעשיה וחניונים

להזמנות:
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קטלוג כימיקלים לתעשיה
מסירי אבנית וחלודה
לשימוש:

מק"ט :שם החומר:

1221

ECO REMOVER

מסיר אבנית וקורוזיה מקולטי שמש

1222

RUSTOFF

מסיר חלודה להכנת שטחים לצביעה

1223

RUSTOFF-P

מסיר חלודה להכנה לצביעה – תחליף לניקוי חול

1224

SILIT GEL VERTICLEAN

מסיר אבנית ממשטחים אנכיים

1225

SCALOFF PCL

מסיר אבנית ממחליפי חום ,רדיאטורים
וראשי מנועים מקוררי מים

1226

SCALOFF P

מסיר אבנית ממחליפי חום ,רדיאטורים,
דוודי קיטור ומים חמים ,כולל פסיבציה

1227

SCALOFF - SUL

שטיפה כימית להסרת אבנית וחלודה
ממחליפי חום ורדיאטורים מאלומיניום

1228

מסיר אבנית אבקתי

מסיר אבנית אבקתי

להזמנות:
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קטלוג כימיקלים לתעשיה
למטבח המוסדי
לשימוש:

מק"ט :שם החומר:

1241

DISH DET CL

דטרגנט למדיח כלים תעשייתי

1242

DISH DAY

פוליש מבריק למדיח כלים תעשייתי

1205

DEFATOL SP

מסיר שומנים להשריה – לשומנים קשים

1201

DEFATOL SPRAY - GM

מסיר שומנים תעשייתי לשומן מן החי – לריסוס

1225

SCALOFF PCL

מסיר אבנית – נוזלי

1228

מסיר אבנית אבקתי

מסיר אבנית אבקתי מתאים גם למכונות קפה

1243

FRUIT SCRUB

נוזל לשטיפת פירות וירקות

1202

DEFATOL – F

מסיר שומנים ממשטחים – להקצפה

1227

SCALOFF - SUL

מסיר אבנית נוזלי – לשימוש כללי

להזמנות:
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קטלוג כימיקלים לתעשיה
למכבסה
לשימוש:

מק"ט :שם החומר:

1251

ECOWASH-W1

נוזל כביסה מוסדי בסיסי

1252

ECOWASH-W2

דטרגנט נוזלי לכביסה מוסדית

1253

ECOXYNON-W4

מלבין אופטי לכביסה מוסדית

1254

ECOSOLVE-W5

מסיר כתמים שומניים מכביסה תעשייתית

1255

ECOSOLVE-W5 FORTE

מסיר כתמים כבדים – לבגדי טבח

1256

ENZIMOL-W6

נוזל כביסה אנזימטי – לכביסה דמית

1257

SOFT WASH

מרכך כביסה

1258

ECO BRITE

נוזל כלור מיוצב – להלבנת כביסה

להזמנות:
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קטלוג כימיקלים לתעשיה
לשטיפת רצפות תעשייתית
מק"ט :שם החומר:

לשימוש:

1271

סבון נמוך קצף לשטיפה

מתאים למכונת שטיפה

1272

מסיר שומנים נמוך קצף

מתאים למכונת שטיפה

1274

ANTI SLIP FLOOR CLEAN

שטיפה במכונה לקרמיקה מחורצת למניעת החלקה

1275

ANTI SLIP DAY CLEAN

תחזוקה שוטפת לקרמיקה מחורצת – לשימוש יומיומי

להזמנות:
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קטלוג כימיקלים לתעשיה
חומרי חיטוי מאושרים
לשימוש:

מק"ט :שם החומר:

 SURFACE SPRAY CL ISINFECTANTחיטוי משטחים בריסוס על בסיס כלור
1291
– חומר מרוכז ,דילול1:5 :
– מרוכז
 SURFACE SPRAY CL ISINFECTANTחיטוי משטחים בריסוס על בסיס כלור
1292
– מוכן לשימוש
– מוכן
1293

MULTI SURFACE DISINFECTANT

– מרוכז

חיטוי משטחים בריסוס על בסיס מחמצנים
– חומר מרוכז ,דילול1:5 :

1294

נוזל להספגת מגבוני חיטוי

נוזל מרוכז להספגת מגבונים
על בסיס מחמצנים

1295

נוזל להספגת מגבונים
ידידותי למשתמש

נוזל הספגת מגבונים מוכן לשימוש
– ידידותי למשתמש

1296

נוזל לחיטוי מטוסים
וכלי תחבורה

נוזל חיטוי מטוסים וכלי תחבורה
– מוכן לשימוש

להזמנות:
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קטלוג כימיקלים לתעשיה
חומרי תחזוקה מיוחדים
לשימוש:

מק"ט :שם החומר:

1121

GALVO PRIME

פריימר הכנה לצביעה על שטחים מגולוונים

1122

EXTRUSION LUBE

נוזל הפחתת חיכוך ושחיקה במכונות שיחול
ובהשחלת כבלי חשמל

1123

פותח סתימות

פתיחת סתימות במערכות ביוב ובמטבחים

1124

BUILDING SHINE

נוזל חידוש ושיקום מבני אבן ובניינים ישנים

1125

ODOR TREAT GM

חומר לשטיפת מכולות אשפה להפגת ריחות רעים

1126

PETROL SOLVE

מסיר שומנים ,רפש ומזוט מרצפות תעשייתיות
וממשטחים

1127

MARBEL CEMENT
REMOVER

ניקוי כתמי מלט וסיד לאחר שיפוץ – לא חומצי

1128

& ACID MARBEL
MORTAR REMOVER

חומר חומצי לניקוי כתמי מלט וסיד מרצפות וממשטחים

1129

ELECTRO DEGREASER

ניקוי משקעי פיח ושומנים ממנועי חשמל ומגעים

להזמנות:
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קטלוג כימיקלים לתעשיה
חומרי תחזוקה מיוחדים  -המשך
לשימוש:

מק"ט :שם החומר:

1130

ANTI-SLIP FLOOR
CLEANER

חומר מיוחד לשטיפת רצפות מחורצות
– מתאים למכונות שטיפה

1131

ANTI-SLIP FLOOR DAY
CLEANER

לתחזוקה יומית של רצפות מחורצות
– מתאים למכונות שטיפה

1210

RBR FLOOR CLEAN

להסרת סימני גומי מרצפות אפוקסי בתעשיה וחניונים

1209

BRAKE CLEANER

ממס אורגני רב תכליתי להסרת שומנים ,כולל שרופים,
ממנועים ומשטחים ,ייבוש מהיר .מתאים גם לניקוי
חלקים לאחר עיבוד שבבי ולפני צביעה והשחמה

1223

RUSTOFF-P

מסיר חלודה תעשייתי להכנה לצביעה ללא ניקוי חול
כולל פסיבציה ,למבני פלדה

1224

SILIT GEL VERTICLEAN

לניקוי והברקה של מיכלי נירוסטה בתעשיה

להזמנות:

i n fo @ e coto p - at . co m

04-9888185
כימיקלים

12

קטלוג כימיקלים לתעשיה
כימיקלים ומוצרי בריכה
מק"ט :שם החומר:

יח' באריזה:

לשימוש:

1100

ערכת בדיקה  7ב1 -

ערכת  100מקלוני בדיקה בעלי  7פרמטרים
– לבריכות ולג'קוזי

100

1102

טבליות כלור

לחיטוי בריכות שחיה

25

1103

טבליות הלוברום לג'קוזי

לחיטוי הג'קוזי

12

1101

אלגאציד

למניעת אצות וירוקת בבריכות שחיה

16

1105

מוריד  PHלבריכה

לתיקון  PHבבריכות שחיה

12

1106

מצליל בריכות נוזלי

משפר סינון לבריכות שחיה – נוזלי

16

1107

מצליל בריכות אבקתי

משפר סינון לבריכות שחיה – אבקתי

12

1228

מסיר אבנית אבקתי

מסיר אבנית מדיזות וצינורות – לג'קוזי

7

להזמנות:
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קטלוג כימיקלים לתעשיה
אקוטופ בע"מ
ח.פ512-004-326 .
כתובת :הבנאי  1כרמיאל ,ת.ד710 .
טלפון04-9888185/6/7 :
פקס04-9888189 :
מיילinfo@ecotop-at.com :
אתרwww.ecotop-at.co.il :

תחומי פעילות:
מגדלי קירור  דוודי קיטור  צ'ילרים  מערכות מים קרים וחמים
טיפול בליגיונלה  כימיקלים לתעשיה
מערכות  UVלבריכות ומאגרי מים  מערכות אוסמוזה
טיפול בשפכים  טיפול בחדרי אשפה

להזמנות:
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